a

ชาวมรภ.หมู่บ้านจอมบึง

น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

จัดพิธีถวายความอาลัย

พ่อของแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดพิธี
ลงนามถวายความอาลัย

พิธีทำ�บุญตักบาตร
พระสงฆ์ 99 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์
ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงเป็นประธานพิธีทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์
99 รู ป เพื ่ อถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลสั ต ตมวาร
(7 วั น) และน้ อมรำ � ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ
แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล
อดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนกว่า 2,000 คน
ร่วมในพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำ�นวยการ
ทั้งนี้นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาจิตอาสาได้ร่วม
วาดภาพพระบรมสาทิ ส ลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชจั ด แสดง
เพื่อน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ�

ที่ปรึกษา 		
กองบรรณาธิการ
ออกแบบสื่อ

พิธีบำ�เพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรม
ถวายพระบรมศพ

เมือ่ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อม
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มพิ ธี บำ � เพ็ ญ กุ ศ ล
สวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
ร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ
น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดมหาธาตุ
วรวิหาร อำ�เภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธี
น้อมเกล้าฯรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำ�นวยการ

วิทยาลัยมวยไทยฯ

ชมรมศิลป์อาสาทำ�ความดี

เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง นายกสมาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ ประธาน
ที่ปรึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเป็น
ประธานในพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษาร่วมในพิธี เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำ�ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัย
ภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำ�บลดอนตะโก
อำ�เภอเมือง จังหวัดราชบุรี

นั ก ศึ ก ษาชมรมศิ ล ป์ อ าสา คณะมนุ ษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมอาสาทำ�ความดีถวายพ่อหลวง
รับย้อมผ้าสีดำ�ฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำ�ลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และประชาชนทั่ ว ไปสามารถนำ � ผ้ า เก่ า ไปย้ อ มเพื่ อ สวมใส่
ร่ ว มไว้ ท ุ ก ข์ ตั ้ ง แต่ บ ั ด นี ้ เ ป็ น ต้ น ไป ณ อาคารสาขา
วิชาศิลปศึกษา หรือติดต่อได้ที่เว็บเพ็จ ชมรมศิลป์อาสา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

พิธีลงนามถวายความอาลัย

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

เมื ่ อ วั น ที ่ 21 ตุ ล าคม 2559
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิ ก ารบดี ฯ
เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ
นายห้างโรงปูนผู้หนึ่งให้กับนักศึกษาจำ�นวน
8 ทุน ทุนการศึกษาจากธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาจอมบึงจำ�นวน 2 ทุน และทุนการ
ศึกษาจาก บริษัท กรุงไทย จำ�กัดจำ�นวน 1
ทุ น โดยผศ.ดร.ชั ช วาล แอร่ ม หล้ า
รองอธิการบดีฯร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง
ทำ�งานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอำ�นวยการ

ข่าวสารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง MCRU NEWS

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีฯ, อาจารย์อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า, ผศ.สุนิสา โพธิ์พรหม
นายวัฒนา อ่วมเนตร, นางสาวปราณปรียา สิมมา, นางสาวธนารีย์ สะสุนทร
อาจารย์อาณัติ หน่อทองคำ�, อาจารย์สุจิตรา จันทร์ลอย

ถวายพ่อหลวง

MCRU NEWS

Muban Chombueng Rajabhat University

“ ในหลวงกับพระราชกรณียกิจและ
พระราชดำ�ริด้านการศึกษา ”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อวงการศึกษาไทย
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการและเกิดคุณประโยชน์นานัปการ ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย
ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ การศึกษาสงเคราะห์ การส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาวิชาการ การวิจัย การพระราชทานทุนการศึกษา การส่งเสริมการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ ทั้งโดยตรงและผ่านพระบรมราโชวาทอันล้ำ�ลึก ด้วยสายพระเนตร
อันกว้างไกลและพระปรีชาสามารถ ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่พสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมีได้รับพระเมตตา
จากพระองค์ ผู้เขียนจึงขอหยิบยกพระราชกรณียกิจบางส่วนมานำ�เสนอให้เป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะบางเรื่อง
ที่ผู้เขียนได้มีบุญวาสนาได้ปฏิบัติกิจกรรมภายใต้โครงการตามพระราชดำ�ริของพระองค์
ย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ. 2538 นับจากปัจจุบันก็ยี่สิบเอ็ดปีมาแล้ว ได้เกิดนวัตกรรมการจัดการ
ศึกษาที่สำ�คัญขึ้นในประเทศไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นระบบขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนครูสอนในโรงเรียนชนบท ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หรือแม้แต่โรงเรียนขนาดเล็กในเมือง
ทีม่ คี รูไม่ครบชัน้ เรียน มีครูสอนไม่ตรงวิชา นวัตกรรมดังกล่าวได้เติบโตเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศที่เป็นจุดเน้นของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล
และวิสัยทัศน์ด้านการจัดการศึกษาที่ลึกซึ้ง ได้เกิดโครงการตามพระราชดำ�ริ คือโครงการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2538 เป็นการนำ�เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในยุคนั้น มาสนับสนุน
การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยการถ่ายทอดสดการสอนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ออกอากาศผ่านดาวเทียมไทยคมจำ�นวน 6 ช่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ใช้โรงเรียนวังไกล
กังวลเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอด ซึ่งทุนในการดำ�เนินการครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงิน
จำ�นวน 50 ล้านบาทเป็นทุนเริ่มต้นในการดำ�เนินการ ภายหลังจึงมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุน
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้นได้ตั้งงบประมาณสนับสนุน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539
เป็นต้นมา ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้เขียนได้รับราชการเป็นศึกษานิเทศก์ สังกัดหน่วยศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 ดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดเขตการศึกษา 5 ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด
รวมทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลตั้งอยู่ กรมสามัญศึกษาจึงมอบหมายภารกิจ
สำ�คัญให้หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 ได้เข้าไปดูแลในส่วนของการจัดทำ�แผนการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมให้โรงเรียนต่างๆที่อยู่ปลายทางได้ศึกษาและวางแผนการจัดการ
ชั้นเรียนให้สอดคล้องกับการออกอากาศ การประสานงานเชิญครูต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เช่น จากโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบ โรงเรียนในพื้นที่ไปสอนออกอากาศ การประสานให้มีการจัดรายการ
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา การพัฒนาครูเป็นต้น โดยจะมีการจัดศึกษานิเทศก์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กันไปประจำ�การที่นี่ทุกวันที่มีการออกอากาศ ซึ่งในภายหลังเพื่อความยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อจัดการศึกษาผ่าน
ดาวเทียมเป็นการเฉพาะที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้มีการจัดตั้งมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการนี้ตั้งแต่นั้นมา กล่าวถึงโรงเรียนวังไกลกังวล
ก็ตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เมื่อปี พ.ศ. 2481
เปิดสอนชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระยะแรก และในปี พ.ศ. 2497 ได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบันเปิดสอนสายอาชีวศึกษาด้วย
สิ่งที่ผู้เขียนอยากกล่าวถึงอย่างยิ่ง ด้วยความประทับใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็น
แบบอย่างที่ดี สำ�หรับศึกษานิเทศก์และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนออกอากาศ คือคราใดที่พระองค์เสด็จ
มาประทับที่พระราชวังไกลกังวล จะทรงติดตามการถ่ายทอดสดการสอนออกอากาศ และพระราชทาน
ข้อแนะนำ�ที่มีประโยชน์ต่อครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์ เพื่อนำ�ไปปรับปรุงแก้ไขอย่างทันท่วงที ซึ่งนับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานที่ต้องรีบเร่งแก้ไขทันที ทั้งด้านเทคนิคการสอนและสื่อประกอบการเรียน
การสอน ซึ่งนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และพวกเราก็ได้จดจำ�นำ�มาปฏิบัติและยึดเป็นหลักการสำ�คัญในการ
ทำ�งาน ซึ่งจากจุดเริ่มต้นในวันนั้นจนถึงวันนี้ที่เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศก้าวหน้าไปไกลมาก สิ่งที่
พระองค์ได้ทรงริเริ่มไว้ตั้งยี่สิบกว่าปีมาแล้วก็ยังทรงคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเพื่อเยาวชน

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ด้อยโอกาสและห่างไกล เนื่องจากเรายังคงมีปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชา
ครูเก่ง ๆ ไม่อยากสอนในชนบท และเมื่อมีโอกาสก็จะขอย้ายมาอยู่ในเมือง จากปัญหาดังกล่าวในปี พ.ศ. 2555
จึงเกิดโครงการสำ�คัญอีกโครงการหนึ่งคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราช
ประสงค์จะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อจัดโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อพระราชทาน
การศึกษาแก่เด็กทั่วไป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
เป็นประธานโครงการ โดยโครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์ 3 ด้านคือ 1.ส่งเสริมสนับสนุน และปลูกฝัง่ ค่านิยม การยึดมัน่
ในคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2.ส่งเสริมและสนับสนุน
เด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำ�เร็จการศึกษา และ 3.ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน ให้ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านพักครู สื่ออุปกรณ์ การแก้ปัญหาครูย้าย ครูขาดแคลน โดยสนับสนุนให้ เด็กดีและเก่ง
ในพื้นที่ได้เรียน และกลับมาเป็นครูในโรงเรียนเดิม ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามีผลสำ�เร็จ
เป็นที่ประจักษ์ตามวัตถุประสงค์ สำ�หรับในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โรงเรียนในโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนดูแลโรงเรียน ในด้านการพัฒนาครูประจำ�การ การพัฒนา
หลักสูตร การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน การส่งนักศึกษาครูไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการคัดเลือก
นักศึกษาเพื่อให้อยู่ในโครงการสร้างครูดีและเก่งเพื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่ และไม่ย้ายไปไหนอีก ได้แก่ โรงเรียน
บ้านตะโกล่าง ตำ�บลสวนผึ้ง อำ�เภอสวนผึ้ง ซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ปี 2555 ภายใต้การ
ดูแลของ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งถือว่าโรงเรียนนี้ได้ดำ�เนินการ ประสบผลสำ�เร็จ
ตามวัตถุประสงค์ดีมาก โดยเฉพาะการปลูกฝังให้นักเรียนทั้ง 519 คน มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและมี
จิตอาสา โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี และปัจจุบันนี้ได้มีการขยายผลเพิ่มอีก
2 โรงเรียน คือ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำ�เภอสวนผึ้ง และโรงเรียนบ้านโป่งกระทิง อำ�เภอบ้านคา
จากที่กล่าวมาข้างตนเป็นตัวอย่างอันน้อยนิดที่ได้หยิบยกมากล่าวถึงยังมีพระราชกรณียกิจ และ
พระราชดำ�ริ ด้านการศึกษาของพระองค์อีกมากมายมหาศาล ที่พระองค์ได้ทรงพระราชทาน ก็อยากเชิญชวน
ให้ท่านได้ศึกษาเพื่อนำ�มาเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำ�งานและเป็นมงคลชีวิตสืบไป
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